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KOHTI TOIMIVAA YHTEISÖÄ
Yhteisöhoidon ja yhteisökasvatuksen perusteet 

4.-5.4.2019 Jyväskylässä

Toimiva yhteisö rakentuu ihmisten keskinäiselle luottamukselle. Luottamuksen perustana on 
avoimelle keskustelulle perustuva yhteistyö yhteisön kaikkien jäsenten asiakkaiden, henkilöstön 
ja esimiesten kesken.

”Yhteisöhoidon käynnistämisen ja 
toteuttamisen kannalta tärkeimpiä foorumeja 
ovat yksikön tai yhteisön koko henkilökunnan 
kokoukset. Niissä henkilöstö luo yhteistä 
näkemystä yhteisön perustehtävästä, hoito-, 
kuntoutus- tai kasvatuskäytännöistä ja 
sopii sekä henkilöstön että asiakkaiden 
käyttäytymistä ohjaavista perussäännöistä eli 
reunaehdoista”.
Yhteisöhoidon toteuttamisen edellytykset 
ovat avopalveluissa ja matalankynnyksen 
yksiköissä erilaisia kuin laitostyyppisessä 
hoidossa ja kuntoutuksessa, missä 
yhteisöhoito sai alkunsa. Henkilöstön ja 
esimiesten rooli ja toiminta on molemmissa 
toteutusmalleissa kuitenkin ratkaiseva.
Hoitoa, kuntoutusta ja kasvatusta ei 
voida rakentaa erillisten menetelmien ja 
tekniikoiden varaan.  Niiden vaikutukset 
riippuvat yhteisön kokonaistilanteesta kuten 
ihmisten välisestä luottamuksesta ja yhteisön 
ilmapiiristä. 
Yhteisöhoidossa ja -kasvatuksessa kaiken mitä 
yhteisössä tapahtuu tulisi palvella asiakkaan/
potilaan hoitoa ja kuntoutusta.



Koulutuspaikka:
Koulutuspaikkana toimii ihanteellisessa 
järvimaisemassa sijaitseva Koivuniemen 
kurssikeskuksessa (13 km Jyväskylästä Kuopioon 
päin).  Kurssikeskuksessa on mahdollisuus 
majoitukseen ja ruokailuun. Täysihoitopaketti 
koulutuksen ajalta maksaa n. 100,-.

Koulutuksen kustannukset: 
250,- + alv, sisältäen opetuksen ja opetusma-
teriaalin. Mikäli samasta työyksiköstä osallistuu 
koulutukseen useampi koulutettava, maksaa 
ensimmäinen täyden hinnan ja seuraavat saavat 15 
% alennuksen. 

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen 20.3.2019 mennessä. 

Ilmoittaudu tästä

Kouluttaja:
Kouluttajana toimii:  YTT, psykologi 
Kari Murto

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Suomen Yhteisöakatemia Oy
puh. 040 7192 309
akatemia@sya.fi

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen tuloksena opit yhteisöhoidon ja –
kasvatuksen

• periaatteet ja sovellutukset

• käytännön toimintatavat erilaisissa hoito- ja 
kuntoutusyhteisöissä

• yhteisöhoidon ja –kasvatuksen aloittamiseen 
ja jatkuvaan kehittämiseen perustuvan 
prosessikeskeisen toimintastrategian 
perusteet

• henkilökohtaiset toimintavalmiudet yhteisön 
jäsenenä ja esimiehenä

Oppimismenetelmät:

• luentoinsertit

• yhteiskeskustelut

• ryhmätyöskentely

• osallistujien esittäminen tapausten käsittely

www.sya.fi/ilmoittautuminen


4.4.2019 (Torstai)

  Aamupäivä 
10.00 Tervetulokahvi 
 10.15 Orientoituminen koulutukseen 
 Yhteisöllisyys tässä ja nyt -     
 oppimisyhteisömme rakentaminen ja 
 kokemuksesta oppiminen 
 12.00 Lounas
 Iltapäivä
	 	Mitä	opimme	aamupäivästä	-	reflektointia
 Mitä voimme soveltaa omaan yhteisöön?
 Yhteisöhoidon arkea: sopimukset, säännöt,  
 kokoukset, työt, ryhmät ja juhlat
 Yksilöllisyys ja itsemääräämisoikeus   
 yhteisössä
	 Yhteisökokous	ja	päivän	reflektointia
17.30 Päivällinen
 Sauna

5.4.2019 (Perjantai)
 Aamupäivä
08.00 Aamiainen 
08.30 Yhteisöllisyys oppimisyhteisössä –    
 aamun yhteisökokous
 Yhteisölliset rakenteet ja roolit kasvun   
 tukena
  • sosiaalinen ja toiminnallinen rakenne 
 • esimiehen tehtävät ja rooli yhteisössä 
 Yhteisön turvallisuuden vaikutus yksilön   
 kasvuun, eheytymiseen ja kuntoutumiseen 
 Miten kehittää yhteisöhoitoa ja -kasvatusta 
11.00 Lounas 

 Iltapäivä
 Oman työyhteisön tilanne ja    
 kehittämistarpeet
 Mitä sain itselleni? Mitä yhteisölleni? 
 - opitun jakamista
 - koulutuksen arviointi 
15.00 Koulutuksen päättäminen ja päätöskahvi

Tilauskoulutukset

Kaikki koulutuksemme ovat tilatta-
vissa myös räätälöityinä tilauskou-
lutuksina. Ne suunnitellaan ja toteutetaan 
yhdessä tilaajan kanssa, jotta ne vastaisivat ja 
tukisivat mahdollisimman tarkoin työyhteisönne 
kehittämistarpeita. Koko työyhteisöä, sen johtoa 
tai tiettyä henkilöstöryhmää varten suunniteltu 
koulutus on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi 
kehittää työyhteisöä. Kun suunnittelet koulutusta, 
ota yhteyttä  Yhteisöakatemiaan Kalevi Tikkaan 
puh. 040 7192 309.
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